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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1)كتاب الحج  –عمدة األحكام 

 يلبس المحرم من الثياب ال باب ما -باب المواقيت 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 ية اإلسالم ونقول: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.قبل البدء نحي الجميع بتح
الوقت ال يستوعب شرح هذه فوهو أن عدة األحاديث تزيد على أربعين، والساعات خمس،  ،ننبه إلى أمر مهم ..

وعلى هذا سوف نسلك مسلكًا مناسبًا إلكمال هذه األحاديث في هذه الليالي الخمس،  ،األحاديث، الوقت ال يكفي
ح كتاب المناسك من الزاد في سبعة ر  ، ش  لمسائل الحج له مظانهيكون بالتعليق حسب الحاجة، والبسط  وأشبه ما

كتاب المناسك من صحيح البخاري في أشرطة كثيرة، من أراد  حر  ش  حديث جابر في الحج و  حر  ش  عشر شريطًا، و 
سجل ألهل العلم وما كتب في غيرها مما و التوسع في معرفة أحكام الحج ومسائلة يرجع إلى هذه األشرطة 

 الباب، فنشرح شرحًا مناسبًا تكون فيه الموازنة بين عدة األحاديث مع ضيق الوقت.
العمدة لإلمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن سرور المقدسي، كتاب عني به أهل العلم منذ تأليفه، فال تكاد 

سابع إلى يومنا هذا إال وتجد من أولويات محفوظاته تجد ترجمة لعالم وجد بعد تأليف هذا الكتاب في القرن ال
ي اقتصر فيها المؤلف على ما صح من أحاديث األحكام، توالمقصود بذلك العمدة الصغرى ال الكبرى، ال ،العمدة

وشرطه فيها أن تكون هذه األحاديث من الصحيحين، وتوسع في الشرط في العمدة الكبرى؛ ومن معه الكتابان 
سبيل المثال في بداية كتاب الحج حديثان ال يوجدان في الصغرى وهما موجودان في الكبرى  نجد على ،يقارن 

، ال يدخل تحت شرطه في العمدة األول منهما ضعيف والثاني كذلك، بل كل منهما ضعيف ضعفه شديد
ذا أطلقت فالمراد الصغرى، إذا أطلقت العمدة فالم ،الصغرى، ومن هنا تأتي أهمية كتاب العمدة راد به وا 

 الصغرى.
على كل حال العمدة الكبرى فيها أحاديث زائدة يستفاد منها، لكنها ليست على شرط المؤلف في الصغرى، 

ألنه اشترط  ؛فتنظر في العناية أواًل بالصغرى لصحة أحاديثها، وانتقاء متونها، نعم خرج عن شرطه شيء يسير
في الكتاب بعض ما تفرد به البخاري، وبعض ما تفرد به  أال يدخل في الكتاب إال ما اتفق عليه الشيخان، أدخل

 مسلم، ووهم في بعض، وهذا شيء يسير جدًا في بعض الروايات التي ال توجد عندهما.
مشروح من قبل جمع غفير  ،فهو معروف عند أهل العلم ؛على كل حال كتاب العمدة ليس بحاجة إلى التعريف

ن كان صاحبه حنبليًا لكنه مشروح من قبل علماء شافعية وحنابلة ومالكية،  من أهل العلم في المذاهب كلها، وا 
 تعالى: -رحمه هللا-عندنا الترجمة، يقول المؤلف ، موغيره

وكتبًا وعرفنا أن المادة مادة الكتب، والكتابة  كررنا مرارًا أنه مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة :الكتاب :كتاب الحج
مكرور، يقال في فالن إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، وهذا كالم  تدل على الجمع، قالوا: تكتب بنو
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كتاب الحج ، و كتاب من كتب العلم، هنا يطلق الكتاب ويراد به اسم المفعول المكتوب، الجامع لمسائل الحج كل
 .المراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل الحج

 يعني يقصدون.، بَّ الز  برقان  الم َزْعَفراس  يحجون عرفوه في اللغة بأنه القصد،  :والحج
ألن الحج المراد به هنا ما يشمل العمرة، ألنه أدخل أحاديث العمرة في  ؛وهو قصد مكة ألداء أحد النسكين هنا

 الحج فيطلق الحج هنا بمعناه العام وهو القصد، ولذا أدرج في أحاديث هذا الكتاب أحاديث العمرة.
كان اإلسالم، وأحد مبانيه العظام، جاءت النصوص التي تدل على أنه ركن من أركان كتاب الحج: الحج أحد أر 

بني اإلسالم على خمس: شهادة أال إله إال هللا وأن محمدًا ))اإلسالم، ومن أشهرها حديث ابن عمر المتفق عليه: 
يتاء الزكاة والحج وصوم رمضان قام الصالة وا  ني تقديم الحج على عأ المتفق عليه، في هذا  ((رسول هللا وا 

 كتابه على ذلك، فقدم المناسك على الصيام. مرجح عند اإلمام البخاري ولذا بنىالصيام، وهو ال
شهادة  خمسة على اإلسالم بني)) :قالجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أيضًا في الحديث نفسه أنه 

قامأال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا  يتاء الصالة وا   .((والحج رمضانصوم و  لزكاةا وا 
اية التي فيها تقديم الحج و والر  ،"والحج رمضانصوم  ال" :قال "رمضانوصوم  الحج" :رجل له قائل، قال فقال

رضي هللا - على الصيام في الصحيحين، وهذا االستدراك من ابن عمر على هذا القائل في مسلم، كأن ابن عمر
عليه -الحديث محفوظ عنده على الوجهين، محفوظ عنده عن النبي أراد أن يؤدب هذا القائل، وأن  -ماعنه

على الوجهين، فلما استدرك عليه وقال: "الحج وصوم رمضان" قال: "ال صوم رمضان والحج"  -الصالة والسالم
ن كان ال ينفي الرواية األخرى. -عليه الصالة والسالم-وهو متأكد من روايته عن النبي   على هذا الوجه، وا 

من يقول: أن ابن عمر نسي، نسي الرواية الذي فيها تقديم الحج على الصيام، وعلى كل حال جمهور  ومنهم
واية تقديم على ذلك مؤلفات، لكن اإلمام البخاري كأنه رجح ر  اأهل العلم على تقديم الصيام على الحج، وبنو 

 على ذلك ترتيب الكتاب.الحج على الصيام فبنى 
 :حول األركان الخمسة

مرت أن أقاتل الناس حتى أ))ان الخمسة: بالنسبة للركن األول من لم يأت به لم يدخل في اإلسالم أصاًل، األرك
 ((.حتى يقولوا ال إله إال هللا))، أو((ال إله إال هللان يشهدوا أ

 كأن هذا اتفاق منهم على كفر تارك الصالة.و الصالة: المنقول عن الصحابة تكفير تارك الصالة، 
قال به جمع  ،العلم عند أهل ان من الزكاة والصيام والحج القول بكفر تارك كل واحد منها قول معروفبقية األرك

ًً إذا ولو اعترف بالوجوب، أما  ،من أهل العلم ، فتارك الزكاة الممتنع من دفع أنكر الوجوب فهو كافر إجماعًا
ن كان مقرًا  الزكاة كافر عند بعض أهل العلم ولو أقر بالوجوب، الذي ال يصوم كافر عند جمع من أهل العلم وا 

ن اعترف ب والقول بكفره  الوجوب.بالوجوب، الذي لم يحج أوال يحج أو ال ينوي الحج كافر عند بعض أهل العلم وا 
رواية عن اإلمام أحمد نقلها شيخ اإلسالم بن تيمية وغيره في كتاب اإليمان، وعلى كل حال جمهور أهل العلم 

ّ َعَلى النَّاّس ّحجُّ } اعترف بالوجوب، لكن األمر جد خطير، ولذا جاء في آية الوجوب:على أنه ال يكفر إذا  َولِلّه
في هذا إشارة إلى القول   ،[( سورة آل عمران79)] {َوَمن َكَفرَ } بعد ذلك قال: {اْلَبْيّت َمّن اْسَتَطاَع ّإَلْيّه َسّبيلا 

ن لم تكن نص لكنها مؤذنة بأن له أصل.  الثاني، وا 
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لم فكتب إلى األمصار أن ينظروا من كانت له جدة يستطيع بها أن يحج  -رضي هللا عنه-ر بن الخطاب عم
 يحج أن تضرب عليه الجزية، "اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين"، فاألمر خطير.

م يتأخر، الشاب يقول: على الحج بنفسه وماله، ومع ذلك قادر ،والتساهل من كثير من الناس يستطيع أن يحج
والشابة تقول: إذا تزوجت، ويتعللون ويتعذرون بأعذار ال قيمة لها، وأسماء بنت عميس في الطلق  ،إذا تخرجت

اهتمام الصحابة وعناية يعني  عن المدينة، تطلق، جاءها المخاض وتخرج إلى الحج وتلد في المحرم عشرة كيلو
يعفو ويسامح، هذا ركن من أركان اإلسالم ما تدري ما تحمله األيام  الصحابة تختلف عن تساهلنا وتراخينا هللا

؟ ولذا المرجح عند أهل أو ال تتمكن بالنسبة لك، ال تدري ماذا يقدر لك، هل تتمكن في غير هذا العام أن تحج
 العلم أن الحج واجب على الفور، ال على التراخي.

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمينبسم هللا الرحمن الرحيم، 
 .كتاب الحج: باب المواقيت تعالى: -رحمه هللا-أما بعد: قال المؤلف ، أجمعين

 يذ المدينة ألهل وقت -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  نأ -رضي هللا عنهما- عباس ابنعن عبد هللا 
 عليهن أتى ولمن لهن هن))، وقال: يلملم اليمن وألهل نازلالم قرن  نجد وألهل ،الجحفة ماالش وألهل ،الحليفة

 .((مكة من مكة أهل حتى أنشأ حيث فمن ذلك دون  كان ومن ،العمرة وأ الحج أراد ممن نلههأ غير من
 أن رجلا قال: يا رسول هللا ما يلبس... -عنهمارضي هللا -وعن عبد هللا بن عمر 

 لمدينةحديث ابن عمر، الحديث الثاني، يهل أهل ا
))يهل أهل المدينة قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنهمارضي هللا -وعن عبد هللا بن عمر  

- قال عبد هللا: وبلغني أن رسول هللال الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل(( همن ذي الحليفة، وأ
 .))ويهل أهل اليمن من يلملم((قال:  -صلى هللا عليه وسلم

: باب المواقيت، الباب في األصل ما يدخل ويخرج منه، فاألصل هو للمحسوس مثل هذا -رحمه هللا-ول يق
وفصول غالبًا، وهو في هذا االستعمال الباب الذي يدخل ويخرج منه، ويستعمله أهل العلم لما يضم مسائل، 

 حقيقة عرفية، عرف خاص عند أهل العلم.
والمواقيت عند أهل العلم تنقسم إلى زمانية ومكانية، والمراد هنا المكانية، : المواقيت جمع ميقات، باب المواقيت

هل الشهر الثالث كامل أو  شوال والقعدة، وعشر من ذي الحجة، على خالف بينهم، :والمواقيت الزمانية للحج
 العشر األول منه.

ا من األحاديث، لكن عندنا وغيره -عنهم رضي هللا- المواقيت المكانية جاءت في حديث ابن عباس وابن عمر
ت: يعني حدد ألهل المدينة وقَّ  -صلى هللا عليه وسلم- أن رسول هللا -عنهما رضي هللا-حديث ابن عباس  أوالً 
وقت يعني حدد، فال يجوز  ،الحليفة، وعلى هذا إذا حدد الشارع شيئًا هل يجوز تجاوزه؟ ال يجوز تجاوزه اذ

 يغة ال تدل على الوجوب.تجاوزه، خالفًا لمن يقول أن هذه الص
األبيار مكان معروف قرب المدينة وهو أبعد المواقيت من مكة، بت ألهل المدينة ذا الحليفة: وهو المعروف وقَّ 

م صاحب وه  و فة، وألهل نجد قرن، بإسكان الراء قرن المنازل وهي أماكن معروفة مطروقة، جحوألهل الشام ال
 ني، وأخطأ في مكانه أيضًا.ن ونسب إليها أويس القرَ الصحاح حيث زعم أن قرن بفتح الراء قرَ 
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 المقصود أن صاحب الصحاح وهم في الضبط والتحديد، ونسبة أويس.
))هن : -عليه الصالة والسالم-وألهل اليمن يلملم، ويقال له ألملم، ويقولون اآلن: لملم، بدون ياء وال همز، وقال 

ولمن أتى عليهن ))مراد أهلها، الالجهات، أو لتلك الجهات و  هن: أي هذه المواقيت، لهن: أي ألهل تلك ن((له
، شخص من أهل نجد يحرم من ذي ذي الحليفةمن شخص من أهل العراق مر بالمدينة يحرم  ،أهلهن((من غير 

 .الحليفة، شخص من أهل اليمن مر بالطائف يحرم من قرن المنازل وهكذا.
 .اد الحج والعمرة(())هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أر 

الحليفة فلم يحرم منه إلى أن وصل إلى  ذاشامي مر بالمدينة وتجاوز  :((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن))
ال ل اإلحرام وقد مر بذي الحليفة أجله إلى الجحفة، أو نجدي مر بذي الحليفة وتجاوزه وقال ميقاته، شامي أجَّ 
هن لهن ))ع ساعات أذهب إلى السيل وألبس اإلحرام أقل من ساعة، بداًل من لبس اإلحرام أربأحرم من السيل، 

 هل يلزمه شيء أو ال يلزمه؟ولمن أتى عليهن من غير أهلهن(( 
  طالب: ...............

األصل أن هذه المواقيت ألهل تلك الجهات، فإذا أحرم النجدي من قرن المنازل ولو مر بغيره يكون  لهن(( ))هنَّ 
ذا أحرم من ذي الحليفة يكون عم ))هن لهن((: -الصالة والسالمعليه -عمل بقوله  -بقوله ل عمل بالظاهر، وا 

 لمقتضى تأجيل اإلحرام إلى ميقاته األصلي عم ))ولمن أتى عليهن من غير أهلهن(( -عليه الصالة والسالم
حرامه من الميقات الذي مر به يقتضيه قوله  ))هن لهن((الطرف األول، ب ))ولمن : -والسالمعليه الصالة -وا 

شامي مر بالمدينة وقال: لن أحرم من اآلن، الجحفة  الفعل،  لكن إذا فعل هذا أتى عليهن من غير أهلهن((
))ولمن أتى : -عليه الصالة والسالم-ل اإلحرام إلى أن وصل الجحفة، ال شك أنه مخالف لقوله وأجَّ قدامي، 

فهل عليه من  ))هن لهن(( :-عليه الصالة والسالم-بقوله  لكنه له أن يقول: أنا عملت عليهن من غير أهلهن((
 شيء؟ هل عليه من بأس؟

لزمه جمهور أهل العلم إن لم تجاوز الميقات بالكلية، ي   هذه المسألة، بغض النظر عن ،أواًل من تجاوز الميقات
ل الوسط في هذه عمدتهم في ذلك كله خبر ابن عباس، وهذا هو القو  ،يرجع قبل إحرامه بدم، لخبر ابن عباس

ن كان سعيد بن جبير يقول: ال شيء عليه، ومن السلف من يقول: فال حج له، من تجاوز الميقات  !المسألة، وا 
أن حجه صحيح لكن عليه دم يجبره، ألنه ترك  قوالن في طرفين، لكن القول المعتمد عند جمهور أهل العلم

 نسك، وهو اإلحرام من الميقات.
 ))هن لهن((لشامي الذي أجل اإلحرام إلى الجحفة وقد مر بذي الحليفة، هو عمل بقوله: نأتي إلى مسألتنا في ا

ال ما يلزمه ))ولمن أتى عليهن من غير أهلهن((: -عليه الصالة والسالم-وخالف قوله  ؟ عند هل يلزمه شيء وا 
 ؛هل العلم يلزمونه بالدموهو األصل فيه، وجمهور أ  ،ألنه أحرم من ميقاته المحدد له شرعاً  ؛مالك ال يلزمه شيء
ما دام مر بهذه الميقات فهو  ))ولمن أتى عليهن من غير أهلهن((: -عليه الصالة والسالم-لمخالفته لقول النبي 

عليه الصالة -سواًء كان من أهل المدينة أو من غيرهم، ورأي اإلمام مالك وجيه، لهذا أن يقول النبي  هميقات
وعلى كل حال األحوط في هذه  ))هن لهن((قال:  ت،ام هذا الميقات وامتثلوقت لنا معاشر أهل الش -والسالم

   المسألة أال يتجاوز الميقات الذي يمر به أواًل.
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معنى هذا أنه ال  :أراد الحج أو العمرة(( ))ممن ،))ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة((
النسك، إرادة الحج أو العمرة، وعلى هذا الذي يريد الدخول إلى مكة ممن  ادةاإلحرام إال بهذا القيد، بقيد إر  هيلزم

 والعمرة عليه إحرام، يلزمه أن يحرم؟أال يريد الحج 
تعالى، ال يلزمه أن يحرم إال إذا أراد الحج  -رحمه هللا-على هذا ال يلزمهم أن يحرم، وهذا قول اإلمام الشافعي 

 .أو العمرة
فة ومالك وأحمد على أنه يلزمه أن يحرم ما لم تتكرر حاجته، لكن الحديث صريح، مفهوم واألئمة الثالثة أبو حني

))ممن أراد الحج أو ولذا يقول:  -باإلحرام– الحديث صريح في عدم إلزام من ال يريد الحج والعمرة بالنسك
 ((.العمرة

يحرم من المواقيت وبين مكة يعني من كان منزله دون المواقيت، بين  :ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ(())
 ؟!نقول له ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم من ميقاتك ،حيث أنشأ، يحرم من حيث أنشأ، شخص ساكن في جدة

تدل على  -الجملة–أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، والعبارة  (())حتى أهل مكة من مكةيحرم من حيث أتى، 
عموم اللفظ يتناول  ،ألنه يقول: حتى أهل مكة من مكة ؛عمرة أن المكي يحرم من مكة مطلقًا سواًء كانت حج أو

لكن جمهور أهل العلم على أن المعتمر  ،الحاج والمعتمر، فيحرم المكي من مكة سواًء كان نسكه حجًا أو عمرة
ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، أما الحاج ال يلزمه أن ؛ ال بد أن يخرج إلى الحلال بد أن يخرج إلى الحل، 

وعرفة من الحل، وعلى هذا حمل أهل العلم هذا الحديث على  ،ألنه سوف يخرج من وقوف ؛يخرج إلى الحل
عليه الصالة -الحاج دون المعتمر، ما الذي يخرج المعتمر من هذا النص؟ نعم حديث عائشة وأن النبي 

 -يه الصالة والسالمعل-أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم من هناك، والرسول  -والسالم
وصحابته معه في االنتظار، ولو كان اإلحرام من مكة يجزئ أو يكفي لما تكلف وكلف غيره بأن تخرج إلى الحل 

 تحرم منه، فهذا من العام المخصوص.ف
))يهل قال:  -صلى هللا عليه وسلم- أن رسول هللا -عنهمارضي هللا -حديث عبد هللا بن عمر  :الحديث الثاني

))يهل يأتي األمر بلفظ الخبر، وحينئذ يكون أبلغ،  ؛والمراد به األمر ،هذا خبر :((دينة من ذي الحليفةأهل الم
أن تنقل  -عليه الصالة والسالم-الجحفة التي دعا النبي  :أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة((

ألن الجحفة في ذلك الوقت قرية  ؛لدعوة اعتداءوهل في مثل هذه ا -حمى المدينة تنقل إلى الجحفة-إليها الحمى 
ال ما يجوز؟ همأهولة، تنقل إلى الجحفة؟ يعني لو قدر أنه نزل وباء  نا فقلنا اللهم أنقله إلى الخرج، يجوز وا 

ال ما يجوز؟ هذا فعل المشرع  عليه الصالة -يجوز، ال ما يجوز، لكن هنا انقل حماها إلى الجحفة يجوز وا 
 العلة؟ السبب؟لكن ما  -والسالم

 طالب..........
 قرية مأهولة.

 طالب.........
 .))وأهل نجد من قرن المنازل(( فيها يهود. ،يهود نعم
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بلغني هذه الصيغة تدل  :ويهل أهل اليمن من يلملم(())قال:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: وبلغني أن رسول هللا
 ؟))ويهل أهل اليمن من يلملم((قال:  -هللا عليه وسلمصلى - على االتصال أو االنقطاع؟ بلغني أن رسول هللا

 طالب........
نعم االنقطاع، ولذا بالغات الزهري تحتاج إلى وصل، بالغات مالك في الموطأ تحتاج إلى من يصلها، تولى 

 ألنها منقطعة. ؛ابن عبد البر وصلها
والواسطة  )ويهل أهل اليمن من يلملم(()قال:  -صلى هللا عليه وسلم- هنا قال ابن عمر: وبلغني أن رسول هللا

ال ما هو بمذكور؟ نعم.  مذكور والمبلغ مذكور وا 
 طالب.......

هنا، غير مذكور، المبلغ غير مذكور، هذه جملة منقطعة، هنا هل نقول إن هذا مرسل صحابي، أو هو منقطع؟ 
 أو متصل فيه راو مبهم؟ نعم.

 طالب.........
 نعم. ))ويهل أهل اليمن من يلملم((قال:  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللاهنا يقول ابن عمر: وبلغني أن 

 طالب.........
، المرسل المطلق، مرسل الصحابي ما -عليه الصالة والسالم- فهم، المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبيكيف ت

تأخر إسالمه أو  أومما لم يسمعه منه إما لصغر سنه  -عليه الصالة والسالم-يرويه الصحابي عن النبي 
 .نعمفحكمه الوصل على الصواب،  أما الذي أرسله الصحابي، غيبته، وله حكم االتصال عند عامة أهل العلم

 ،( ولها حكم عند أهل العلمالصيغة )أنَّ  (أنَّ )قال: وهنا الصيغة  -صلى هللا عليه وسلم- بلغني أن رسول هللا
( حكم)عن(، عند أهل العلم  أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللاي عن أنه قال: بلغنحكم )عن( ك )أنَّ

 وبسط هذه المسألة يأخذ الوقت. ،الصيغتين وقال: )عن( متصلة و )أن( منقطعة بين خالفًا لمن فرق 
ن قال ابن عمر بلغني، إال أنه يرويه عن النبي  مباشرة من  -عليه الصالة والسالم-على كل حال الحديث وا 

ت ألهل المدينة إلى آخره وألهل اليمن يلملم من وقَّ  -عليه الصالة والسالم-قوله، أن النبي ليل بد ؛غير واسطة
غير شك ومن غير واسطة، الحديث األول حديث ابن عباس وهو مروي أيضًا عن ابن عمر من غير جزم، من 

مروي من طرق عن ابن  ال شك أنه قال هذا الخبر، -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،غير تردد، من غير تردد
ألنه ثابت عن النبي  ؛بالواسطة وبدونها ولذا هو من أحاديث الصحيحين عمر عن ابن عباس، بالتردد المذكور

 من طريق ابن عمر. -عليه الصالة والسالم-
  ))ويهل أهل اليمن من يلملم((.قال:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: وبلغني أن رسول هللا

 !العراق ما ميقاتهم؟ ذات عرق، من الذي وقت لهم ذات عرق؟ بقي أهل العراق، أهل
ن كان له   -رضي هللا عنه-ال إشكال في كون عمر  وقت ألهل العراق ذات عرق، أما المرفوع ففيه ما فيه، وا 

طلبوا أن  ،فتح، أو لما مصرت األمصار الكوفة والبصرة وغيرها طرق تدل على أن له أصل، جاء الصحابة لما
وعمر  ،ويوقت لهم ميقات يحرمون منه، فوقت لهم ذات عرق، فمن طلب من عمر -عنهرضي هللا - يحدد عمر
وقت لهم ذات عرق، قد  -عليه الصالة والسالم-حينما وقت ولم يقل لهم أن النبي  -رضي هللا عنه-بل عمر 
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ال فكون من موافقاته، يكون خفي عليهم التوقيت النبوي، قد خفي عليهم التوقيت النبوي فطلبوا من عمر وهذا  وا 
 وقت لهم يروى من طرق متعددة تدل على أن له أصاًل. -عليه الصالة والسالم-النبي 

 نعم سم.
 :ما ال يلبس المحرم من الثياب

- ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال  ،قال: يا رسول هللارجلا  أن -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 
القميص وال العمائم وال السراويلت، وال البرانس، وال الخفاف إال أحد ما  ال يلبس)): -لى هللا عليه وسلمص

وال يلبس من الثياب شيئاا مسه زعفران أو ورس((  ،يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين
 .((القفازين تلبس وال ،المرأة تنتقب الوللبخاري: ))و 

 يجد لم من))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: سمعت النبي -نهمارضي هللا ع-وعن عبد هللا بن عباس 
 .للمحرم(( سراويل فليلبس إزاراا  يجد لم ومن خفين فليلبس نعلين

 .الترجمة مطابقة للسؤال أو للجواب؟، باب ما يلبس المحرم من الثياب
فلو كانت  ))ال يلبس((واب: ما يلبس المحرم من الثياب، والج ، السؤال:لسؤالل ،أو للجواب للسؤالمطابقة 

 الترجمة بالنفي باب ما ال يلبسه المحرم من الثياب لطابقت الجواب.
عما يلبسه  -عليه الصالة والسالم-وعلى كل حال ما يلبسه المحرم المسئول عنه يفهم من الجواب، سئل النبي 

عدل  -عليه الصالة والسالم-لكنه ورداء،  إزار -مثالً –المحرم، الجواب المطابق لهذا السؤال أن يقول: يلبس 
ألن الجواب المطابق ال يمكن حصره، بينما عدم المطابقة مع شدة الحاجة  ؛عن المطابقة إلى ما هو أنفع وأهم

 .فيه حصر -عليه الصالة والسالم-إلى ما أجاب به النبي 
ليحدد ؛ ، ثم احتاج إلى أمور كثيرةو قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: إزار ورداء ثم احتاج إلى اللون مثالً ل

 .ما يلبس لكن لما ذكر الممنوعات دل على أن كل ما عدا هذه يلبسه المحرم، كل ما عدا ما ذكر يلبسه المحرم
 ،وهو ما خيط على قدر البدن ،ص((م))ال يلبس الق  : -عليه الصالة والسالم-ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 

المقصود أن ، أو رجل أو عنق أو ما أشبه ذلك من يدق به ما نسج على بعضه، أو نسج على قدر البدن ويلح
كل ما يخاف على جزء من البدن بالتحديد ال يلبسه المحرم، فال يلبس القمص، وعلى هذا لو خيط الرداء، قال 

ال مايشمل النصف األعلى من البدن، خياط فص     يلبسه؟ ل على قدر النص األعلى من البدن، يلبسه المحرم وا 
 .حرم، وكذا لو خيط النصف األسفل ال يلبسه المحرممال ال يلبسه

الشماغ وما أشبه و طاقية الحكمها وفي  ويشمل كل ما يغطي الرأس من عمامة :))ال يلبس القمص وال العمائم((
 ذلك.

 ها اسميشمل ألنه ؛طويلة أو قصيرة ال يلبس سراويل، سواًء كانت سراويل طويلة أو قصيرة، :))وال السراويالت((
 .السراويل، وهي أيضًا مخيطة على قدر جزء من البدن

السروال القصير يسمونه التبان، لكنه قول مرجوح، العمل ، لبسالال بأس ب رأت أن وفي الصحيح عن عائشة أنها
 .هاعلى خالفه عند عامة أهل العلم، لكن هذا اجتهاد

 ، وهو في الغالب متصل بالقميص.الرأسيغطي  أيش؟  البرنس يغطي :))وال البرانس((
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 .الخفاف التي تغطي الكعب ))وال الخفاف((
الذي ال يجد النعلين وهو محتاج إلى الخف، جاءت الرخصة بلبسه  :))إال أحد ال يجد النعلين فليلبس الخفين((

 قطع، ولذا قال:شريطة أن ي  
عليه الصالة -هذا الخبر قاله النبي  :عبين((وليقطعهما أسفل من الك ،))إال أحد ال يجد النعلين فليلبس الخفين

 في المدينة. -والسالم
))من لم يخطب بعرفات:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: سمعت النبي  -مارضي هللا عنه-وحديث ابن عباس 

ه ألن ؛ما في إشارة إلى القطع، ليس فيه إشارة إلى القطع، والحاجة داعية إلى البيان ((خفين، فليلبس يجد نعلين
بعرفات حضره من لم يحضر في المدينة، الحاجة داعية إلى البيان، ولكون الحاجة داعية بل ملحة إلى البيان 

ن حديث ابن عمر منسوخ، منسوخ إفي هذا الموطن لكثرة من حضر ممن لم يحضر التقييد، قال بعض العلماء: 
ن من غير قطع، والقول اآلخر في المسألة بحديث ابن عباس، وعلى هذا القول الذي ال يريد النعلين يلبس الخفي

 أنه ال بد من القطع.
غاية ما هنالك أن حديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، ال سيما وقد 
ال ما يحمل؟  اتحد الحكم والسبب، القاعدة عند أهل العلم إذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد يحمل وا 

اتفاقًا، إذا اتحد الحكم والسبب، وعلى هذا ال بد من القطع، ولو لم يذكر في حديث ابن عباس، اكتفاًء  يحمل
بالقيد الذي ورد في حديث ابن عمر، أما لو كان الظرف واحد في الحديثين، ال شك أن هذا من أوضح صور 

 .حمل المطلق على المقيد
وال يجوز تأخير البيان عن وقت  ،أن الحاجة داعية إلى البيانلكن الوجه الثاني أو القول الثاني له وجه وهو 

ن سابقًا لكن هل كل من حضر سمع هذا البيان، أو الذي يغلب على الظن أن أكثر من حضر ي   الحاجة، نعم ب  
عليه الصالة -أن النبي ب -رضوان هللا عليهم-ألنه لما سمع الصحابة  ؛في عرفة لم يحضر في المدينة

اجتمع عنده خالئق مد البصر  ،أتوه من كل ناحية -كما في حديث جابر في مسلم-الحج  على مز عا -والسالم
 .عن يمنيه وعن شماله من أمامه ومن خلفه، مد البصر، فهؤالء أكثرهم لم يسمع القيد

 القول المتجه في هذه المسألة؟ ما
أنه  ظاهر، مع اتحاد الحكم والسببعندنا مسألة حمل المطلق على المقيد ال سيما في مثل هذه الصورة اآلن 
حديث ابن عباس، لعله اختلف الحكم والسبب، أو  يذكر فيوعلى هذا يقطع، ولو لم  ،المقيدالمطلق على  يحمل

الحكم فقط، ال يحمل المطلق على المقيد كما هو موضح مفصل، أما هنا اتحد الحكم والسبب، ولذا يختلف أهل 
خ حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لما ذكرنا، ومنهم من يقول: ال بد العلم في القطع، فمن قائل بالنس

تالفه،  د القول األول بالنهي عنوحديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، ويؤيَّ  ؛من القطع إضاعة المال وا 
وهو  القطع إتالف للمال أو ليس بإتالف؟ إتالف، ال شك أن األحوط من أراد االحتياط لنفسه أن يعمل باألشد

في  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛ألنه يلزم من العمل بالمقيد ؛القطع، لكن من عمل بالقول اآلخر له وجه
 في حديث ابن عباس.وقت الحاجة إلى البيان ما بين 
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، نبت طيب سالور  هومثل ،له لون ورائحة ،زعفران معروفال :))وال يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس((
 .ريح، وعلى هذا يمنع المحرم من الطيب بجميع ألوانه وأشكالهال

 .يعني ال تلبس النقاب :))وال تنتقب المرأة((وللبخاري 
 اليد.وهو ما يغطي  :(())وال تلبس القفازين

تنتقب،  أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ بالمرأة هنا والمراد :((ال تنتقب المرأة))
فهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس ألحد أن يقدح والخبر في م

 .البخاري 
الذي تلبسه  ؟ ما النقابما النقاب ،وال إشكال في كون غير المحرمة تنتقب، تلبس النقاب، لكن إيش النقاب 

 المرأة المسلمة؟
لعين لترى منه الطريق بقدر الحاجة، ولو زاد على هذا القدر ولو مليم نقب في حجاب الوجه، نقب بقدر حدقة ا

يقول: خالص  واحد من البشرة صار إيش؟ سفور وليس بنقاب، ال بد أن نفهم معنى النقاب، ما يجينا واحد
نصف الوجه ال، ال هذا وال أن نضعف ما في البخاري، ما في البخاري  ون النقاب حالل، النقاب حالل، ويكشف

ومفهومه صحيح، تنتقب غير المحرمة، لكن إذا أخرج قدر شعرة من البشرة فهو سفور، بل لو قيل  ،يحصح
ألنه ال يتم الواجب وهو تغطية البشرة إال به لكان له وجه، ال يتوسع في معنى  ؛بوجوب تغطية بعض العين

سمعنا واحد  واحد يقول كالم واضح وظاهر، ما يجي هأظنالنقاب كما هو موجود اآلن، وال نضعف ما ثبت، 
 النقاب حالل، إيش النقاب المقصود به، ما النقاب المقصود به؟إن  يقول

كالم على النقاب الشرعي الذي جاء في مثل هذه الرواية: نقب يكون في غطاء الوجه بقدر الحاجة، إن زاد ولو 
ألنه ال ؛ ل بوجوب تغطية بعض العينلى البشرة فهو سفور ما يسمى نقاب، ولو قيكان شيئًا يسيرًا وتعدى العين إ

، هذا يتم ستر البشرة بالكامل إال بستر بعض العين، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب مقرر عند أهل العلم
ألن الناس توسعوا في النقاب، ال، لكن نفهم إذا أردنا أن  ؛هم الموضوع بدقة، ال نضعف ما في الصحيحففن

أبدًا، نعم االحتياط مطلوب وسد ئًا النصوص، الواقع ما يغير من النصوص شي نعمل بالنصوص ال بد أن نفهم
ال  الذرائع مطلوب ومقرر في الشرع، لكن يبقى أن كل شيء يقدر بقدره، وال ننزل النصوص على أفهام العامة،

ائّ  *َوالَّّذيَن ّفي َأْمَواّلّهْم َحقٌّ مَّْعُلوم  } :ننزل النصوص على أفهام العامة ( سورة 42 - 42)] ّل َواْلَمْحُروّم{لّهلسَّ
 .[المعارج

ما  !!مسكين يعطى من الزكاة ،العامة يقولون: المحروم الذي عنده الماليين لكن ما يستفيد منها، هذا محروم
يعطى من الزكاة، ولو فهم العامة أنه محروم، فالنصوص ال تنزل على أفهام العامة، وال على أفهام أهل األهواء، 

 ي يفهم النصوص على حقيقتها وعلى وجهها هم سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعين.إنما الذ
 لكن هل لها أن تلبس ما يغطي القدمين؟ أو نقول القدمان ،وهو ما خيط على قدر اليد :))وال تلبس القفازين((

 ؟الرجلين تلبس المرأة المحرم شراب؟ مثل اليدين
 عة من المخيط إال ما نص عليه.ألنها ليست ممنو  ، تلبس؛نعم تلبس

 حديث ابن عمر سم.
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 التلبية:
))لبيك : -صلى هللا عليه وسلم- أن تلبية رسول هللا -رضي هللا عنهما-باب التلبية: عن عبد هللا بن عمر 

قال: وكان عبد هللا بن عمر  اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك((
 لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. :د فيهايزي

َوَأذّهن ّفي النَّاّس }على لسان خليله إبراهيم:  -عز وجل-المراد بها إجابة النداء والدعوة، من هللا ، و هذه التلبية
} هذه الدعوة، ولهذا النداء، إجابة ل ؛ولذا شرع لكل حاج ومثله المعتمر أن يقول: لبيك ،[( سورة الحـج27)] ّباْلَحجّه

 ولهذا التأذين.
))لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك : -صلى هللا عليه وسلم- أن تلبية رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 

صلى - النبي وأهلَّ   -رضي هللا عنه-ولذا يقول جابر  لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك((
بالتوحيد، مخالفًا لما كان يهل به المشركون، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، يقولون:  -هللا عليه وسلم

 -عليه الصالة والسالم-فالنبي نسأل هللا العافية، الشرك األكبر،  ،إال شريكًا هو لك تملكه وما ملك، يشركون 
 .خالفهم فأهل بالتوحيد، ال شريك لك

 .يعني إجابة واستجابة بعد استجابة ،ثنىثم : ((اللهم لبيك لبيك))
 كرر التوحيد. :((إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك))

 بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. اقال: وكان 
على ما جاء في صدر وال يزيد عليها، ال يزيد  -عليه الصالة والسالم-التلبية النبوية التي يقتصر عليها النبي 

يقول  ))لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك((هذا الحديث: 
يسمعهم وال  -عليه الصالة والسالم-والنبي  -عليه الصالة والسالم-جابر: وكان الناس يزيدون على تلبية النبي 

 ينكر عليهم.
عمر لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، اكتسبت الشرعية من تلبية ابن عمر، زيادة ابن 

 نعم. أين؟
لزم  -عليه الصالة والسالم-واإلقرار أحد وجوه السنن، لكن النبي  -عليه الصالة والسالم-من إقرار النبي 

تجاوزه إلى ما يقوله الصحابة مما أو ي -عليه الصالة والسالم-تلبيته، هل األفضل للمسلم أن يلزم ما لزمه النبي 
 ؟عليه الصالة والسالملفظه صحيح وأقره النبي 

ال ما  -عليه الصالة والسالم-يلزم ما لزمه النبي  أولى، لكنه إذا سمع أحدًا يلبي بغير هذه التلبية ينكر عليه وا 
لنفسه، فال يزيد على تلبية النبي  -عليه الصالة والسالم-ينكر عليه؟ ال ينكر عليه، يختار لنفسه ما اختاره النبي 

عليه -بالصيغ التي جاءت عن الصحابة مما سمعه النبي  أحدًا يلبيلكن لو سمع  -عليه الصالة والسالم-
فاألمر ولو كان خالف  ،-عليه الصالة والسالم-له أن ينكر ما أقره النبي إنه ليس ولم ينكره ف -الصالة والسالم

 .-عليه الصالة والسالم-لشرعية من إقراره نكر، وقد اكتسب ااألولى ال ي  
 :حكم التلبية
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رضوان هللا عليهم -التلبية سنة عند جمهور أهل العلم، وقيل بوجوبها، ويرفع بها الملبي صوته، كان الصحابة 
ا لئال يفتتن بها، لئال يفتتن به ؛يرفعون أصواتهم بالتلبية، ويكررون التلبية، والمرأة تخفض صوتها -يصرخون بها

من في قلبه مرض، فتخفض صوتها في التلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها، وال ترفع صوتها في التلبية، أما 
 الرجل فالمشروع له أن يرفع صوته في التلبية.

 :التلبية الجماعية
ثلها بعض الناس إذا اجتمعوا يلبي واحد ثم يلبي الجميع بصوت واحد مرتفع، تلبية جماعية، م، التلبية الجماعية

ث، كل هذا من المحدثات، ينبغي أن يكون كل واحد يلبي حد  تكبير جماعي، تهليل جماعي، كل هذا مما أ  
 بمفرده، نعم.

 المرأة بدون محرم: سفر
: -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  باب سفر المرأة بدون محرم:
، وفي لفظ للبخاري ليوم اآلخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إال ومعها ذو محرم(())ال يحل المرأة تؤمن باهلل وا

 ليس معها حرمة. بدون إال،ال بدون إال، ))ال تسافر مسيرة يوم إال مع ذي محرم((.
ال يحل:  ،))ال يحل المرأة((: -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-حديث أبي هريرة 

 ؛تتم المقابلة، ال يحل يعني يحرملالحل في مقابلة الحرمة، فإذا نفي الحل ثبتت الحرمة،  ،ي ال يحلمعناه الذ
ألن الحالل يقابله الحرام، ال يأتينا من يقول: أن األحكام خمسة، إذا  ؛ألن المقابلة بين أمرين الحالل والحرام

يكره، ال، نقول الحالل يقابله الحرام، فإذا انتفى  انتفى واحد فمقابله أربعة، يحتمل أن يكون ما دام ال يحل إذاً 
قابلة بين فالم ،[( سورة النحل111)]{}َواَل َتُقوُلوْا ّلَما َتّصُف َأْلّسَنُتُكُم اْلَكّذَب َهَذا َحَلل  َوَهَذا َحَرام  الحالل ثبت الحرام، 
ُم{}الحالل والحرام فقط،  َباّت َوُيَحرّه  .[سورة األعراف (129)]ُيّحلُّ َلُهُم الطَّيّه

))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن لى كل حال مفهوم ال يحل ثبوت الحرمة لمن عملت هذا العمل ع
يحرم على المرأة أن تسافر تؤمن باهلل واليوم اآلخر يعني مسلمة،  ،تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة((

قائل أنه عنده خادمة كافرة، هل يتجه إليها مثل هذا التحريم؟ يتجه يحرم على المرأة المسلمة أن تسافر، قد يقول 
تقول ال تؤمن باهلل واليوم هي  ))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر((إليها مثل هذا التحريم؟ ألنه قال: 

 اآلخر، يحل لها أن تسافر؟
ال فالكفار أ ؛توجيه الخطاب للمسلمين قول جماهير في يضًا مخاطبون بالفروع، ألنهم هم الممتثلون للخطاب، وا 

ذا كانت غير ممتثلة للخطاب فالخطاب يتجه على من مكنها من مزاولة هذا المحر  ، وهو من مأهل العلم، وا 
قامتها في هذه البالد أيضًا فيها ما أوفدها من غير محرم،  وسافر بها بغير محرم، إضافة إلى كونها كافرة وا 

 فيها.
ألنها هي الممتثلة  ؛يعني مسلمة ))المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر((يعني يحرم، و ((يحل ))الالمقصود أن قوله 

 ،ر بها من قبل المسلمينسافَ لمثل هذه التوجيهات الشرعية، وهذا ال يعني أن غير المسلمة يجوز أن تسافر، أو ي  
 ها.نَ مكَّ ال، ألنها مخاطبة بفروع الشريعة، وهذا منها، وحينئذ يتجه الخطاب إلى من 
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ثبات  قد يقول قائل: هو يسافر بالشغالة يمين ويسار من غير محرم، وهي المكلفة هي المخاطبة بهذا النفي وا 
 ؟الحرمة

}َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإّلْثّم  ،ةواإلعانة على ارتكاب المحرم محرمقول هذا تعاون، إعانة لها على ارتكاب المحرم، ن
 .[المائدة( سورة 4)] َواْلُعْدَواّن{

تسافر للحج  ؛قد يقول قائل: اآلن ما هي مسيرة يوم وليلة :))أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة((
 تحتاج إلى محرم. جدة، ما ة فيساعة، ساعة ونصف وهو واصل

في  ،ديدبدليل أنه اختلف التح ال مفهوم له ال مفهوم له، (())مسيرة يوم وليلة :ألن قوله ؛تحتاج إلى محرمنقول 
المقصود أنها ال تسافر بدون بعض الروايات ثالثة أيام، وفي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة، 

 .محرم، ال تسافر بدون محرم
يوميًا تسافر بدون محرم، تعمل في ، و أخته تسافر، زوجتهيد توسع الناس في ذلك، يجعل بنته، ومع األسف الشد

 .ار أنها مع جمع من النسوةبلد آخر وتذهب وتأتي على اعتب
إال مع ذي محرم منها، يعني من محارمها، ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، هذا ما يكفي نقول 
ن جمع من النسوة هذاالرم، أما المحْ  لكن ما يكفي إال مع ذي محرم، يعني محرم  ،قال به بعض أهل العلم وا 
 .منها

ي محرم منه يعني امرأة من نسائه تكفي، التوسع في هذا الباب أورث مشاكل بعض الشراح قال: محرم منه، يعن
عراض لالنتهاك، واآلن يبنى على مثل هذه المسائل مسائل اهل والتسامح في مثل هذا يعرض األالتس، و كثيرة

ممنوعة، شخص يسأل يقول: هل يجوز تأخير صالة الفجر  يسأل عنها لتكون شرعية ومبنية على أمورأخرى، 
إلى الساعة السابعة؟ لماذا؟ يقول هو يسافر بمدرسات من بلد إلى بلد وال يتمكن من الصالة إال إذا وصل البلد 
الثاني؟ يريد أن يبني مسائل شرعية على أمور غير مشروعة أصاًل، ما يمكن أن تنضبط الفتوى بهذه الطريقة، 

يقول: ال أستطيع أن أقف في منتصف الطريق  شرعية على مقدمات شرعية، امرأة تسافر بدون محرم، نتائجابن 
أولياء أمورهن  أولياء األمور، يوصلونهن وأصلي، نقول له اترك هذه المهنة، طيب من يوصل هؤالء المدرسات؟

))إال مع ذي هن، المسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، إذا كان يستطيع أن يوصلها امتثااًل لهذا الخبرنيوصلو 
ال تتر  محرم(( ما وصل  ،، أما أن ترتكب المحرمات ألمور ال ضرورة داعية إليهاوهلل الحمد هناك ضرورةما ك، وا 

يقول: نطلع قبل األمر إلى حد الضرورة، ومع ذلك يبني عليه تأخير صالة الصبح، طيب تصلي قبل ما تمشي، 
لماذا؟ ألنه يوصل  صالة الفجر بساعة، وال نصل إال بعد طلوع الشمس بساعة، يريد أن يؤخر صالة الفجر

 .[( سورة النــور24)] }ُظُلَمات  َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض{مدرسات بدون محرم، 
كم  !!!لم من المطار الثانيستَ وت   ، سلمها حتى تركب الطائرة،لى المطارإبعض الناس يتسامح يقول: سلم المرأة 

حصل من مضايقة في القطار حصل من عطل ومن خلل؟، كم حصل من مضايقة في الطائرات للنساء، كم 
ستقبلها هناك، أو يستقبلها محرم آخر هناك، نقول: يا أخي اتق او محطة القطار، لقطار في يقول سلمها لللنساء، 

تعطل القطار في آخر  ،هللا في محارمك، التسامح والتساهل إلى هذا الحد يورث مشاكل، طيب تعطل القطار
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امرأة  أشجار والقطار فيه أكثر من خمسمائة طريق في الظالم وبينقبل سنتين أو ثالث في منتصف ال ،سفرال
 ؟وال فيه إال يمكن خمسين رجل، هؤالء النسوة بذمة من

أال تسافر  ....يا أخي  المانع، أيشأولياء األمور، يتحمل أولياء األمور، فمثل هذا التساهل يجر إلى كوارث، 
 حاجة أو الضرورة إلى هذا السفر.ال هو البتة
بل من شروط م بالحج؟ ما تلزم بالحج لزَ حج ركن من أركان اإلسالم ومبانيه العظام إذا لم تجد المرأة محرم ت  ال

 وجوب الحج على المرأة وجود محرم، وهللا المستعان.
كذا، نعم، هذا لفظه؟  :))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة((

 ؟معها حرمة(( ))ليس
 .............عها ذو محرم((م))إال و طالب: 

المعنى ما يختلف، ويأتي من يقول، أو من يفسر النصوص على حسب  ،معنى واحدهو بليس معها حرمة، و 
 أو العرف العامي عنده حرمه، ليس معها حرمة، إيش معنى حرمة؟ امرأة. فهمه

نما تفسر بفهم السلف، ال بد من المحرم وهو الزوج أو عامة وأفهام العفالنصوص ما تفسر باصطالحات ال امة، وا 
، هل يكفي األعمىمن تحرم عليه على التأبيد ممن بلغ سن التكليف، ولم يتصف بالغفلة، والعلماء يختلفون في 

 اسية ما يجعله يحافظ على موليته.والصواب أنه يكفي، عنده من الحس ؟في المحرمية أو ال يكفي
 ..أيش ((ال تسافر مسيرة))وفي البخاري 

 طالب..........
 وفي لفظ للبخاري.

 ..))مسيرة يوم((: طالب
ن وهم  هذا اللفظ لمسلم هذا لفظ مسلم وليس لفظ ،وهذا ليس اللفظ للبخاري  مسيرة، فين ،وممسيرة ي البخاري وا 
 .مال تسافر، والنهي يقتضي التحرينهي صريح  على كل حال هذا .تعالى -رحمه هللا- المؤلف

 طالب......
 ؟كثير

 طالب: نعم.
 ..هااثنين هات على واحد نجيب

 


